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„Să facem din muncă
suprema rațiune a existenței noastre ii

Ziua absolvenților Institutului de mine
„Gaudeamus igitur" cu

noscutul imn al tineretului 
studios, a răsunat ieri, dimi
neață în aula Institutului 
de mine din Petroșani des- 
chizînd un moment sărbăto
resc - Ziua absolvenților, 
promoția 1978. La această 
festivitate emoționantă,
lustrînd încă o dată grija 
conduceirii partidului și sta
tului pentru absolvenții în- 
vățămînfului superior, 
participat tovarășii

i-
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La I.F.A

Astăzi si mîine în scoli> >
Un vechi și frumos obicei al învățămîntului românesc 

este ca sfîrșitul anului școlar să fie o adevărată sărbătoa
re, cu caracter de sinteză a învățămîntului și educației. 
Seria acțiunilor — prilejuite și de Ziua pionierului — au 
început astăzi printr-o sesiune de comunicări organizată de 
Comitetul municipal al organizației pionierilor la Școala 
generală nr. 1 din Petroșani. Elevii au susținut 20 de 
comunicări reflectînd preocupările de studiu la diverse o- 
biecte (matematică, fizică, istorie, chimie, limbă și litera-- 
tură română etc.). Manifestările educative, cultural-artis- 
tice și sportive continuă, momentele cele mai semnificati
ve avînd următorul program •

9 Astăzi (ora 9) la Casa de cultură din Petroșani are 
loc trecerea în revistă a formațiilor de dans tematic și mo
dern din municipiu. Participă 4 formații pionierești de 
dans tematic și 4 de dans modern.

• „Ziua absolventului" este organizată astăzi în toa
te orașele municipiului. Absolvenții liceelor se întîlnesc cu 
activiști de partid și de stat, urmînd tradiționale schim
buri de ștafetă școlară și spectacole.

• Mîine, începînd de la ora 8, în toate școlile au loc 
adunări festive consacrafe„Zilei pionierului" după care se 
vor acorda premii și distincții celor mai merituoși pionieri 
și elevi. In jurul orei 11 se va desfășura parada pionierilor 
și școlarilor (la Petroșani va avea loc pe traseul Liceul de 
matematică-fizică — școala sportivă, pe al cărei teren es
te prevăzut un spectacol cultural-artistic și sportiv).

• Tot mîine au loc festivități prilejuite de încheierea 
anului școlar sportiv și de oregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei.

rOă informant
O MODERNĂ STAȚIE DE 

spălare a fost dată în folo
sință la Exploatarea de 
transport aparținînd de 
I.G.C.L. Petroșani. De notat 
că din inițiativa întreprinde
rii, investiția a fost îmbogă
țită pe parcurs cu amena
jări suplimentare, de mare 
utilitate, realizate în între
gime prin autodotare. Va
loarea întregii lucrări de
pășește 3 milioane lei. (I.M.) 

dor Haș, prim-secretar al 
Comitetului județean Hune
doara al P.C.R., președinte 
al Comitetului executiv îl 
Consiliului popular jude
țean, Petru Lungu, secretar 
al Comitetului județean de 
partid, Clement Negruț, 
prim-secretar al Comitetu
lui municipal de partid Pe
troșani, activiști de partid 
și de stat, secretari ai co
mitetelor de partid de la 
întreprinderi miniere, re
prezentanți ai Combinatulji

■ ..oii

ABSOLVENȚE Peisajul 
nostru urban consemnează 
apariția unui element deve
nit tradițional și totuși în
totdeauna nou — panourile 
absolvenților, (n vitrina res
taurantului „Minerul" a fost 
expus panoul, realizat într-o 
concepție originală, cu ,,p 
parte a absolvenților Lice
ului economic și de drept 
administrativ din Petroșani, 
promoția 1977-1978 (T.Ț.j

B.T.T. PETROȘANI orga
nizează pentru tinerii a- 
matori de drumeții două 
interesante excursii. Este 

minier Valea Jiului și ai în
treprinderilor miniere.

Semnificația acestei zile, 
memorabilă pentru cei 
peste 300 de absolvenți, 
ingineri și subingineri care 
se vor integra în curînd în 
colectivele de muncă ale 
întreprinderilor miniere din 
țara noastră, a fost subli
niată în cuvinte calde, ex- 
priinînd gratitudinea pen
tru condițiile de pregătire
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la redacție. Ilustrată pe adresa

Vîșcoza“ Lupeni

CALITATEA FIRELOR 
determinată de

;S.

respectarea disciplinei tehnologice
In realizarea producției ne

te ca indicator de bază al 
activități economice, un rol 
de mare însemnatele ocupă 
calitatea produselor. Ce 
preocupări are în sfera para
metrilor de calitate colecti
vul de muncă al I.F.A. Vîsco- 
za Lupeni? Ce măsuri s-ou 
in fiat pentru îmbunătățirea 
calității firelor și realizarea, 
pe această cale, a planului 
fizic ? lată întrebări la care 
am primit răspuns în secțiile 
fabricii.
Dintre' propunerile făcute de 
comuniști, de oameni ce 
muncesc în fabrică în adună
rile generale de partid, de 
sindicat, în ședințele C.O.M. 
au fost alese cele mai rea
liste și cu valoare prachcă, 
propuneri care au fost apoi 
cuprinse într-un plan de mă
suri vizînd, în mod deosebit, 
problema asigurări? calității 
firelor, In acest scop, în ca- 

vorba de excursia cu tre- I 
nul în R.P. Polonă care va | 
avea loc în perioada 9-20 
iulie și excursia cu avio
nul în U.R.S.S. care se va 
organiza în perioada 26 
iulie - 9 august. Ultimele 
zile de înscrieri sînt 15 iu
nie, pentru excursia în R.P. 
Polonă, și 24 iunie, pentru 
excursia în Uniunea 
vietică. (M.P.)

im ittfnrttutm

încheierea vizitei președintelui
NICQLAE CEAUȘESCU

în Marea Britanie
Sosirea în Capitală

au făcut o vizită de 
la invitația Maiestății 
Regina Elisabeta a ll-a 
ducelui de Edinburgh, 
această vizită, șeful

Vineri după-amîază,'■ pre
ședintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tova
rășa Elena Ceaușescu s-au 
înapoiat în Capitală, venind 
din Regatul Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord, 
unde 
stat. 
Sale 
și a

In 
statului român a fost însoțit 
de tovarășii Gheorghe O- 
prea, prim viceprim-ministru 
al guvernului, Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor 
Vasile Pungan, ministru 
Președinția Republicii, 
grupului de consilieri 
președintelui Republicii, și 
Ion Avram, ministrul indus- 

externe, 
la 

șeful 
ai

prilejul vizitei de stat 
în Regatul Unit al Marii Bri
tanii și Irlandei de Nord, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășa 

drul întreprinderii a luat fi 
ință, cum ne-a informat tova
rășa Maria Tomșa, secretara 
comitetului de partid pe fa
brică, o comisie de calitate. 
Stăm de vorbă cu președin
ta comisiei, chimista Maria 
Venczel, șefa secției fire.

—- Una din primele măsuri 
cuprinse în planul nostru și 
pusă deja în aplicare a fost 
asigurarea agentului termic 
necesar băii de acid. Sînt în 
curs de montare, iar acțiunea 
se va finaliza pînă la sfîrși- 
tul lunii iunie, cîteva schimbă-

Zile „fierbinți" in atelierul școala al I.U.M. Petroșani. Vi
itorii strungari dau examenul practic în meserie. In clișeu, 
tinerii Ștefan Chițiliuc și Olivia Dragomir în timpul lucrării 
de examen.
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trier construcțiilor de mașini.
La aeroportul Otopeni, to

varășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost întîmpinafi cu multă 
căldură de tovarășii Manea 
Mănescu, losif Banc, Emil 
Bobu, Cornel Burtică, Virgil 

-Cazacu, Gheorghe Cioară, 
Ion 
Ja- 
Pa-

Po-

Constantin Dăscălescu, 
Dincă, Emil Drăgănescu, 
nos Fazekas, Petre Lupu, 
ul Niculescu, Gheorghe Pa
nă, Ion Pățan, Dumitru " 
pescu, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Virgil Trofin, 
losif Uglar, life Verde), Ște
fan Voitec, Ion Coman, Mi
hai Dalea, Miu Dobrescu, 
Mihai Gere, Nicolae Gio- 
san, Vasile Patilineț( Ion 
Ursu, Richard Winter, Vasile 
Marin, Vasile Mușat. Tova
rășii din conducerea partidu-

Elena Ceaușescu au invitat 
pe Maiestatea Sa Regina E- 
lisabeta a ll-a și Alteța Sa 
Regală, ducele de Edimburg, 
să efectueze o vizită în Re
publica Socialistă România.

toare de căldură. Paralel cu 
această îmbunătățire tehno
logică experimentăm posibi
litatea curățirii chimice și 
mecanice o unor utilaje mai 
vechi. Tot în scopul asigură
rii unei producții de calitate 
am trecut la generalizarea e- 
chipării mașinilor de filaj 
cu curele poliamidice, ope
rație care duce la eliminarea 
deficiențelor care grevează

Maria PREDOȘANU

Iul și statului au venit împre
ună cu soțiile.

Erau, de asemenea, pre- 
zenți membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducă
tori de instituții centrale și 
organizații obștești, alte per
soane oficiale.

Aeroportul Otopeni, unde 
a avut loc ceremonia sosi
rii, era împodobit cu drape
lele partidului și statului. Pe 
frontispiciul aerogării se afla 
portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Cu inimile pline de bucu
rie, în întîmpinarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, a 
tovarășei Elena Ceaușescu 
au venit pe aeroport mii și 
mii de bucureșteni. Ei au 
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Invitația a 
cu plăcere și 
principiu, ca 
vizitei de răspuns să fie sta
bilită ulterior.

fost acceptată 
s-a convenit, în 
data efectuării

s

Prietenul 
adevărat

3
l

e

e

i 
« 
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i 
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Prietenia lor a devenit 3 
celebră, de vreme ce iu- | 
mea a început să-i con- j 
frunte, sînt „Stan și... j 
Stan", fiindcă -împreunai 
trag abia un kintal. Stan j 
I e un om serios, cu o | 
droaie de copii, Stan II, ; 
celibatar convins, ii pre- | 
țuiește calitățile de om de î 
casă, ba chiar se ferește ș 
să-i încurce ia vreun pahar 
în plus, nu care cumva 
prietenia lor să tie umbri
tă de vreun necaz. Intr-o 
vinere însă, Stan II, neliniș
tit că trecuse o zi și nu-și 
văzuse amicul „siamez", 
l-a căutat la telefon, l-a 
răspuns soția prietenului 
său, pe un ton interpola
tor.

3
3
3i

3

— Cum, mult stimate 
Stan II, nu-i cu dumneata? 
Că de cite ori întirzie la 
bufetul din colț îți invocă 
numele. Cică, ce greu e 
să fi burlac, de aceea te 
asistă cînd măninci și cite 
altele, de intr-adevăr ești 
de compătimit.

Surprins, Stan II, care 
nu mai fusese la bufetul 
din colț de vreo două luni, 
ingăimă încurcat :

— Așa este..., știți, de 
fapt și azi a fost cu mine. 
Am vrut doar să văd da
că a ajuns acasă. Fiindcă, 
am stat șase ore împreu
nă, a vrut să trăiască mo
mente de revelație în fa
ța peștilor mei exotici, in 
vreme ce mi-a vorbit ■ cu 
patimă despre colecția 
dumneavoastră de cac- . 
M'.

— Noi n-avem cactuși, i 
stimate Stan II.

— O să aveți, sigur, o | 
să aveți. Mă voi preocupa | 
eu, personal, de această | 
problemă. Știți doar, so- l 
iul aumneavoastră e cel | 
mai bun prieten al meu. | 
Și prietenul adevărat la 5 
nevoie se cunoaște. |

; Sever NOIAN |
1 »

3
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Secvențe culturale
fxporii

ale copiilor
Pictură

ln exprimarea artistică, co- 
pu, pornesc de . la reaiirarea 
mediului în care trăiesc, de
tectabilă în ansamblul lucrării 
realizată cu acel cuceritor 
farmec Cploristic specific vîrs- 
tei. Intr-o expoziție de artă 
plastică făcură de copii sen
zația de armonie, de echili
bru, este mereu prezentă 
deoarece însuși universul 
creat de ei cuprinde în sine 
valori poetice permanete. In 
această ordine de idei consi
derăm foarte bună organiza
rea unei expoziții cuprinză
toare (peste 70 de acuarele 
și desene) la clubul din Lu
peni. Lucrările sînt frumoase 
și poate fi urmărit modul cum 
autorii, copii, filtrează reali
tatea imediată (construcții, 
mineri, galerii etc.) sau se 
inspiră din istoria țării noas
tre. Desenele, vădind sensibi
litate și gust, trimit și la un 
olt fapt, la preocupările 
profesionale de a călăuzi ex
primarea plastică a elevilor. 
In Lupeni, oraș cunoscut pen
tru activitatea expozițională 
a artiștilor plastici, profesio
niști și amatori, creația plas
tică are continuitate’și por
nește de Ici o vîrsfă fragedă, 
contribuind la procesul ge
neral de educație.

Medalistică
In cadrul manifestărilor de

dicate aniversării a 30 de 
ani de la naționalizarea prin
cipalelor mijloace de produc
ție, filiala din Petroșani a 
Societății române de numis
matică a organizat la Muzeul 
mineritului o expoziție de me
dalistică. Cuprinzînd 
Iii și insigne diverse,

meda- 
aceas- 

tă expoziție tematică ne o- 
feră simboluri frumoase ale 
vieții economice din țară sau 
ale unor momente deosebite 
în cultură. Valoarea instruc
tivă a expoziției este absolut 
evidentă pentru oricine pri
vește această suită de meda
lii care simboliezază un eloc
vent. traseu istoric străbătut 
de poporu ultimii

Citadela răsărită în ’ lunca Jiului* Cartierul Aeroport—Petroșani. Foto: I. LICIU

rus, bulgar, sîrb, 
polon, armean ?

Omagiu poeziei române

ca, 
care

din

■» „Conștiința românească 
— spunea G. Călinescu — a 
vrut să dea celui mai mare 
poet a! ei o obîrșie fabu
loasă. Dar pentru că misti
cismul genealogic a devenit 
d'n ce în ce mai prudent, 
nimeni nu se gîndește 
asemeni lui Virgiliu 
descindea pe August
miticul Aeneas, să tragă pe 
Eminescu din sîngele balau
rului din poveste, dintr-un 
zineu sau măcar din Bud
dha. De asemeni, lipsind o- 
rice veșfj scrise din recea 
noapte scitică, rămîne 
cum hotărît că poetul 
fru nu poate coborî 
Brig-Belu sau Bcerebist, pre
cum nici din Zamolxe, nici 
din Baba Dochia. Sîngele 
său subțire cere o origine a- 
leasă, străveche și îndepăr
tată, fiind o •••iciom'd că un 
căminar moldovean și o fa 
tă de stolnic ar fi putut da 
ființă întristatului contem
plator ai Luceafărului".

Citind documentele și 
neascultînd legenda, se poa
te spune cu deplină mîndrie 
că nici unul dintre scriitorii 
români nu-și poate afirma 
cu mai multă putere ca E- 
minescu puritatea sîngelui. 
Dar atunci, se pune între
barea, de ce au încercat 

• rînd 
persan, sue-

unii să ni-l facă pe 
turc, albanez.

în librării

ori- 
nos- 
din

nicî

dez, 
tean.

Și răspunsul vine de 
sine.

Orice popor, vrea să 
bă zei frumoși, puternici și 
înțelepți. Și Eminescu este 
un zeu român. Oare este o 
întîmplare că în el s-a
strîns tot ce avem noi mai 
de seamă ? Eminescu are
ceva din cumpătarea primi
lor descălecători de neam 
și limbă, din patriotismul 
lui Eă’cescu ș; puterea de 
jertfă a lancului, din sus
pinul doinelor și cîntecul 
Mioriței, din înțelepciunea 
lui Roată și puterea lui Ște
fan. Oare este o întîmpla- 
re că Eminescu a pribegit 
prin țară, precum odinioară 
transhumantă ciobani, și în 
drumurile lui s-a oprit și în 
locurile de unde „a răsărit 
soarele românismului"? Oa
re este o întîmplare naște- 
terea sa într-o casă ce a-e 
drept temelii vestig’i daci
ce ?

Nu este nici o întîmpla- 
re, nici legendă, este un 
mare adevăr. Patriotismul 
lui Eminescu este o lecție 
de etică și arfă. Născut cu 
capul pe ulcior dacic, el a 
încetat de mult să mai fie 
un om. Este Poetul. „Emi
nescu e în însăși poezia".

Mihai Hi’a-CÂLUGARU

ți

Ziua absolvenților Institutului

• (U r in are din pag. I)

create de partidul nostru. Vor. 
bitorii au dat glas hota^rii 
tuturor absolvenților Institutu
lui de mine de a munci cu pa. 
siu.re și responsabilitate la 
locurile unde sînt așteptați 
pentru a pune în practică 
tot ce au asimilat în amfi- 
teaire, laboratoare și în prac
tica directă în producție. O 
mărturie a capacității de 
creație științifică a studenți
lor și cadre'oc didactice, ra
portată în mod constant la 
problematica actuală a mi
neritului, era expoziția cu-

„Povestea neamului românesc"
de Mihail Drumeș

de mine

Cunoscut publicului piin cî- 
teva romane mai vechi, Mi
hail Drumeș este orezent din 
nou în librării cu foarte re
centul volum „Povestea nea
mului românesc" (Editura di
dactică și pedagogică -1978). 
Scriitorul aduce în atenția ci
titorilor de toate vîrstele, de 
la elev la profesor, de la Jă- . 
ran, muncitor la intelectual, 
o patetică rememorare a mo
mentelor fundamentale din 
istoria bimilenară a poporu
lui nostru. Anticipînd parcă 
manifestările cult ural-științifi
ce dedicate sărbătoririi a

Instantaneu de la expoziția de medalistică
V,Vr..’.’.VAW.W.V.‘.V.WAWA »■■»>■»■>■■■•■•■«••

2050 de ani de fa constituirea 
primului Stat dac centralizat 
și independent, Mihail Dru
meș prezintă la început „pe 
cel dintîi și cel mai de sea
mă rege al Traciei" Burebis- 
ta, care, ajutat de marele 
preot Deceneu, a reușit să 
închege temeinic triburile da
cice din zona munților Cqr- 
pați, din Transilvania, Oltenia, 
și Moldova. Dovedindu-se un 
rege luminat și energic Bure- 
bista a lărgit mult hotarele 
Daciei de la Dunăre și Munții 
Slovaciei pînă la Olbia (Gu 
rile Bugului) iar de aici to1 
malul pontic pînă la Apoiio- 
ma (Sozopol — R.P. Bulgaria).

Dar aceste realizări ale
lui. Burebista n-au fost pe
placul dușmanilor săi și pri
mul rege al Daciei a căzut 
răpus de o mînă ucigașă în 
anul 44 î.e.n, în același timp 
în care la Roma cădea sub 
pumnalul lui Brutus 
Cezar.

Fără să se lanseze 
lății (explicabile în 
romanțate) scriitorul 
Drumeș rămîne fidel 
rului istoric și, în limitele a- 
cestuia, îl prezintă apoi pe 
Decebal, cel moi mîndrj și 
viteaz succesor a lui Burebis- 
ta. In contextul primejdiei ro
mane care amenință Dacia, 
Decebal apare într-un mod 
deosebit de veridic și uman.

ale
Pe

marele

în fabu- 
lucrările 

Mihail 
adevă-

De o puternică emoție este 
pătrunsă antiteza dintre De
cedai și Traian care proiec
tează o dimensiune uriașă a 
eroului pe fundalul aceluiași 
omenesc destin împletit cu 
istoria poporului său.

Mihail Drumeș deapănă cu 
talent și dragoste de adevăr 
povestea neamului românesc 
continuată în timp de Basa 
rab, Dragoș și Bogdan, în
temeietori de țara, dătători 
de legi și datini, de Via cu, 
Mircea și Alexandru și de a- 
tîjia alții care au urcat trep
tele devenirii noastre ca na
țiune. Editura didactică si pe
dagogică își face un titlu de 
merit prin pubiicarea acestei 
cărți, devenită, alături de 
manualele de istdrie, un 
factor care permite nu numai 
cunoașterea unor perioade 
din trecutul poporului nos
tru, ci și un stimulent în dez
voltarea conștiinței de sine a 
poporului, a cetățenilor de 
toate vîrstele.

Prin obiectivitatea și inter
pretarea justă a faptelor, 
prin înfățișarea veridică a 
personajelor și prin fluidita
tea narațiunii și a dialogu
lui „Povestea neamului ro
mânesc" se recomandă de Ic 
sine.

Cornel HOGMAN
.................................... . ......... .. ««•«««■
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asupra densității pe lungime 
o firelor, o deficiență care 
ne-a adus multe refuzuri • de 
Ia beneficiari.

Urmărim riguros îndeplini
rea măsurilor fixate în plan. 
Comisia de calitate organi
zează lunar supravegherea 
procesului tehnologic. Efec
tuăm filaje separate la toate 
instalațiile de prelucrare (fi
lare, răsucire, bobinare și 
sortare), în scopul depistării 
fazelor tehnologice în care 
nu sînt respectate corect nor
mele de lucru. După ce lotul 
de fire urmărit în acest mod 
a trecut prin toate fazele 
tehnologice, are loc o discu
ție cu toți muncitorii aflat pe 
fluxul de producție. Analizăm 
cu exigență, muncitorește, de
ficiențele constatate, explicîn. 
du-li-se celor care n-au res
pectat corect normele de lu
cru implicațiile acestor acte 
de indisciplină tehnologică,

CALITATEA FIRELOR
influența lorxiegativă asupra 
calității firelor de mătase.

- Ce ne puteți spune des
pre lotul de fire urmărit de 
comisie în luna în curs?

— Am urmărit cu cite va 
zile în urmă un lot de fire de 
la mașina 18, o mașină la ca
re muncitorii noștri au adus 
o serie de îmbunătățiri meca
nice privind prevenirea uzu
rii rapide a unor piese, a- 
daptîndu-i totodată și un nou 
sistem de ungere și alte mo-' 
dificări. Acest lot de control 
a dat rezultate bune atît la 
răsucire cît și la bobinare. 
S-a dat însă în vileag că ne
glijența filatorilor Nicolae 
Lepădat și Varvara Hăinea- 
nu a dus la șcămoșirea a 
circa 10 bobine, fapt ce a a- 
tras după sine declanșarea 
bobinelor și punerea cazului 
în discuția colectivului.

Asemenea situații sînt 
din ce în ce mai rare în 
treprindere. Acest lucru ne-a 
fost confirmat și în discuția 
avută cu muncitoarea Eiisa- 
beta Pricob, o destoinică o- 
peratoare chimistă la insta
lația filatură, pentru care 
respectarea întocmai a nor
melor de lucru este o proble
mă de conștiință. Ea ne-a 
mărturisit: „Mi-ar fi rușine 
să aflu că din-cauza neaten
ției mele s-a produs un lot 
de fire de slabă calitate".

Asigurarea unei producții 
de bună calitate presupune, 
pe lîngă măsurile arătate mai 
sus, o preocupare’ statornică 
pentru păstrarea ordinii și dis
ciplinei la locul de muncă. 
Cum stau lucrurile în fabrică 
din acest punct de vedere ?

msa 
în-

- Vizînd acest aspect, 
principala noastră, atenție, 
ne spune coordonatorul de 
schimb Ion Mateescu, este în
dreptată spre perfecta inte
grare la locul de muncă a 
noilor femei încadrate. Cu 
sprijinul comuniștilor, a între
gului colectiv din secție, am 
reușit să diminuăm substanțial 
absențele nemotivate, astfel 
că, de la începutul lunii pînă 
acum nu s-au înregistrat de- 
cîf două absențe. Orice ma
nifestare de indisciplină — 
cum a fost cazul muncitoare
lor Ana Sas, Lăcrimioara Pa- 
durean, Maria Mocean, care 
lipseau nemotivat și lăsau u- 
neori mașinile nesupraveghea
te — este pusă în discuția co
lectivului, așa îneît în ulti
mul timp am reușit să întro
năm la toate locurile de mun
că ordinea și disciplina, fără 
de care calitatea producției, 
noua calitate a muncii n-ar 
putea fi asigurate la înălți
mea actualelor exigențe.

prinzînd machete și aparatu
ră, lucrări științifice, pro
iecte de diplomă, panouri 
cu dinamica integrării în- 
vățămîntului superior cu cer
cetarea științifică’și produc
ția. Paralel cu pregătirea 
șt injifică; și practică - su
bliniau prof. dr. ihg. Aure
lian Simionescu, decan di 
Facultății de mine, prof. dr. 
ing. Nicolae Iriaș, decan al 
Facultății de mașini și insta
lații miniere, prof. dr. doc. 
ing. Hie Cohstantineșcu, rec
tor al I.M.P. - studenții, as
tăzi absolvenți, au fost for
mați ca specialiști receptivi 
la tot ce e nou în 
tehnică, dar și ca 
care să fie apropiați 
țivelor miniere în care 
integra.

Au urmat clipe de
și adîncă emoție : absolven
ții ou predat colegilor din 
anii următori „Cheia succe
sului", simbol ai pregătirii 
moral științifice temeinice. 
Apoi s-a rostit Legămintul 
țj.bsol /ențiior din care re
producem un paragraf con
cludent : „Noi, absolvenții 
promoției onului 1978, jurăm 
să înfăptuim cu abnegație 
la locurile noastre de mun
că Programul revoluționar al 
Partidului Comunist Român, 
istoricele hotărîri ale Con
ferinței Naționale, îndemnu
rile și indicațiile celui mai 
iubit fiu al acestui pămînt, 
secretarul generai al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România - tovarășul Nicolae 
Ceaușescu". Cu chipuri stră
lucind, sute de absolvenți 
s-au angajat în mod solemn 
să contribuie cu pasiune la 
prosperitatea patriei noastre.

în încheierea festivității a 
luat cuyîntul tovarășul Teo
dor Haș, care s-a adresat cu 
c ă I d u r ă absolvenților : 
„Porniți spre noi împliniri 
de la Institutul de mine dm 
Petroșani, care și-a făcut în 
cei 30 de ani de existență 
un titlu de mîndrie din pre
gătirea lemeinică, pentru via
ță, a unor generații de mare 
nădejde pentru mineritul ro
mânesc"? „în întreaga dum
neavoastră activitate, dragi 
absolvenți, a sublinat vorbi
torul, să dovediți solicitudine 
și respect față de oamenii 
muncii, pentru că numai ac- 
ționînd împreună cu muncito
rii mineri - așa după cum

știință și 
oameni 

coi.ec- 
se vor

unica

aii reținut, desigur, din în
demnurile secretarului gene
ral al partidului transmise 
cu prilejul memorabilei vizite 
de lucru aici, în Valea Jiului, 
în toamna anului trecut - 
veți putea soluționa cu suc
ces problemele mari și com
plexe pe care le ridică pro- 
giesui rapid al mineritului 
românesc".

într-o /atmosferă de entu
ziasm tineresc, de dragoste 
pentru partidul și țara noas
tră, participanții la întîlnire 
au trimis o telegramă Co
mitetului Central ai Partidu
lui Comunist Român, tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al partidu
lui, în care se scrie : 
„Admirația și respectul nos
tru se îndreaptă spre dum
neavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, prodigio
sul și clarvăzătorul făuritor 
al politicii noastre interne și 
ex erne, eminent conducător 
al destinelor noastre, mare 
și respectată personalitate 
politică a lumii contempora
ne. Ne exprimăm, alături de 
toți oamenii muncii din pa
tria noastră, adînca satisfac
ție pentru rezultatele rodnice 
a'e vizitei în Marea Britanie, 
pe parcursul căreia politica 
externă, principială și cons
tructivă a României, a fost 
reafirmată în mod strălucit 
iar perspectivele dezvoltării 
în continuare a cooperării 
internaționale mult lărgite, 
încercăm o aleasă bucurie 
și mîndrie patriotică pentru 
primirea sărbătorească, do
vezile de admirație, înalta 
considerație și rodnicia con
tactelor prilejuite de această 
vizită în care ați demonstrat 
din r.ou, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că sînteți 
strălucitul mesager al idea
lurilor nobile ale pârii și în
țelegerii între popoare, In 
pragul in'egrării în produc
ție, promoția anului 1978, 
ca și întregul colectiv al Ins
titutului de mine, asigură 
conducerea partidului de ho- 
tărîrea fermă de a depune 
toate eforturile pentru a con
tribui în mod exemplar Ia 
traduce ea în viață a sarci
nilor trasate de Congresul 
al Xl-lea și Conferința Na
țională ale Partidului Comu
nist Român, la înflorirea 
continuă a României socia
liste".

Întîlnirea s-a încheiat cu 
un frumos spectacol artistic.

Un nou bloc se înaltă la Lupeni. Echipa condusă de zi
darul luliu Varga execută în ritm intens un nou nivel.

Foto : Gh. OLTEANU
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In aproape toate z lele săp. 
tămînii, dar mai ales vinerea, 
sîmbăța și duminica, piețele 
de alimente din Petroșani și 
Vulcan cunosc o afluenjă deo
sebită de vînzători si cum
părători. Activitatea intensă 
de aprovizionare a popula
ției care se desfășoară în 
aceste piețe presupune, ca o 
condiție elementară și obliga
torie, asigurarea și respec
tarea unor norme de igienă 
și ordine, sarcini ce revin ad- 

, ministrației piețelor (respon
sabil tovarășul Ștefan Aron).

Cît privește piața din Pe
troșani, în primele luni din a- 
cest an a fost văruit interio
rul halei principale, vopsită 
tîmjolăriă, completată faianța 
la soclul inferior. Aspectul 
pieț'i a fost ameliorat și prin 
înlocuirea meselor din lemn, 
degradate, cu mese metalice 
care se pretează mai bine'la 
spălarea cu apă și oferă con
diții optime de prezentare și 
desfacere a mărfurilor de 
către producători. împreună 
cu o aprovizionare corespun
zătoare — prezeniâ, de pildă, 
sîmbătă, 10 iunie, în piața o- 
rașului Vulcan, unde unitatea 
C.L.F. nr. 17 desfăcea roșii, 
castraveți de seră, cartofi noi, 
varză timpurie și alte produ
se, iar producătorii carne de 
miel, caș dulce, varză mura
tă, cartofi vechi și noi și alte 
legume —, condițiile create 
în cele două piețe asigură 
cadrul organizat pentru apro
vizionarea cu produse agroa- 
limentare a populației. Tre
buie subliniat însă că investi
țiile făcute în dotații ca mese 
de beton și metalice, cons
trucții, cintare etc. trebuie 
completate cu o preocupare 
permanentă din partea admi.

nistrafei piețelor avînd ca 
scop buna lor gospodărire 
sub aspectul ordinii și ig e- 
nei.

Tocmai la acest „capitol", 
judecind după aspectele întîl- 
nite luni, 12 iunie a.c., cele 
două piețe, sînt deficitare, 
încă de la intrarea în incinta 
pieței din Petroșani cumpără
torul era întîmpinat de o 
groapă ce adăpostea amba-

laje de înghețată și alte 
tii, de un rond care ar 
bui să fie cu flori și de 
scuar năpădit de buruieni. 
Ceva mai încolo, un colț de 
lîngă peretele resturantului 
„Cerna" găzduia o grămadă 
de gunoi. De ce plaja să fa
că excepție cînd și alte ase
menea colțuri din oraș (vezi 
capătul pasarelei C.F.R.) sînt 
folosite în același scop ? Și ca 
să nu se poată spune că nu 
se face nimic în domeniul i- 
gienei, o construcție improvi
zată de la capătul magaziei 
restaurantului a fost demola
tă, iar recipienjilor pentru reij 
ziduuri li s-a scl.i.,.„— 
ceva mai incolo. Dacă 
cui acestor „demolări" 
amenaja o autogară, 
de modestă, călătorii care so
sesc ori pleacă de aici cu au
tobuzele ar adresa cu sigu-

hîr- 
t re
curi

iur pentru

himbat locul 
în lo-‘ 

s-ar 
pricit,

Aurelia Dalkoș din Petro
șani, strada Cuza Vodă 
5/2, o femeie modestă, pen
sionară, a intrat fără voie și 
nevinovată într-un cerc vicios 
din care nu mai găsește ieși
re. împrejurările, cunoscute și 
necunoscute, aie cazului ei 
sînt următoarele : in decem
brie anul trecut șoferul Victor 
Holobuț, pe atunci încadrat 
la Autobaza Petroșani a I.T.A. 
Deva, în prezent la S.T.R.A., 
i-a dărîmat pur și simplu pe
retele casei și gardul gră-

Cerc vicios

nr.

I dinii. Peretele casei, pentru 
că situația o impunea, a fost

I refăcut „de mîntuială", de- 
I clară Aurelia Dalkoș. In jurul 
l gardului, însă, a apărut cer- 
j cui vicios. Șoferul Victor Ho- 

lobuț o trimite la autobaza 
I.T.A., proprietara mașinii al 
cărei sistem de direcție, de
fect, a cauzat evenimentul de 
circulație din decembrie sol
dat cu stricăciunile pricinuite 
la imobilul deținut de A. Dal
koș. Conducerea autobazei o 
refuză spunînd că ea se ocu
pă de transport și nu de re
pararea gardurilor. Femeia a 
încercat să rezolve problema 
cu sprijinul proprietarului ca
sei, dar fără succes deoarece 
E.G.C.L. Petroșani nu este im
plicată în accidentul de cir
culate și nu are nici mate- 
riale, Aceste argumente i se 
repetă femeii din decembrie 

.1977, find îndrumată de la 
S.T.R.A. la I..TA., de aici la 
E.G.C.L., în cele din urmă la 
miliție. Repararea gardului 
însă se amînă la nesfîrșit, nu 
se face de la sine. Nedume
rită și îngrijorată, pensionara, 
Aurelia Dalkoș se întreabă 
unde ar trebui să mai facă 
intervenții pentru a obține to. 
tuși, repararea gardului de 
la grădină ? Intr-adevăr, un
de ? T. Ț.

ranță mulțumiri nu numai ad
ministrației pieții, ci și con
ducerii I.T.A.

In spatele halelor pieții din 
Petroșani, grămezile de mo
loz, zgură, garnisite cu res
turi de tablă ruginită, cioburi 
de sticlă, stîlpi de beton de
gradați și înclinați amenință
tor, ambalaje abandonate, o 
magazie a I.C.Ș.M.I. al cărei 
loc nu este acolo și 
de brusturi și 
crescute cu 
zute de toți cumpărătorii ca
re vin la piața orașului nu
mai de tovarășul Ștefan A- 
ron, nu. Despre unele din a- 
ceste aspecte am mai discu
tat cu administratorul piețe
lor, criticile și autocriticile 
le-am consemnat în ziar. A- 
dică, am. tot cerut să se fa
că curățenie și ordine, am 
criticat, dar administratorul 
se dovedește „imun", nu au
de nimic, nu vede dezordinea 
ce dăinuie de ani de zile oe 
molul Maleii și starea de
plorabilă din întreaga piață.

Atît în Petroșani cîț și la 
Vulcan ar trebui recondițio- mentare. 
nate unele porțiuni din pa-

. „ogorul" 
alte bălării 

duiumul sînt vă-

vaj, plombate gropile și ex
tins asfaltul. Un coiț ai pie- 
ții din Vulcan e acoperit de 
aluviuni. Ca și în Petroșani, 
pompa de apă nu se bucură 
de grija cuvenită, Se face 
risipă de apă, buruienile cresc 
în voie pînă lîngă mese.

înlăturarea numeroaselor 
dovezi de proastă gospodări
re și asigurarea ordinii și 
menținerii curățeniei în cele 
două importante vaduri co

merciale nu necesită cheltuieli, 
decît inițiativă și stăruință 
gospodărească. Ele sînt pe 
deplin posibile printr-o mai 
bună valorificare a forței de 
muncă de care dispune ad
ministrația piețelor și prin 
determinarea diferiților bene
ficiari de spații de depozi
tare și desfacere a mărfuri
lor în cadrul piețelor și a ha
lelor să respecte disciplina, 
ordinea și igiena sînt impe
rios necesare în aceste 
curi, astfel ca oamenii 
Cii să găsească a ci un 
dru adecvat pentru < , 
zionarea cu produse agro-ali-

lo- 
mun-. 

ca- 
aprovi-

T. VRINCEANU

Răspundem @ Răspundem
• GHEORGHE CAZACII, 

Petroșani. Cu privire la cele' 
sesizate de dv. există o regu
lă bine stabilită de la care 
nu se pot face derogări. Su
ma reclamată de idv. a fost 
înmînată destinatarului în 
ziua de 13 mai a.c. de către 
oficiul poștal Craiova 8.
• MARIA SIME, Petroșani. 

Din cîte se vede, lucrați îm
preună, deci disensiunile din 
tre dv. și colega de muncă 
sînt cu atît mai regretabile.

• Ml HAI BOCȘA, Vulcan : 
Aveți și n-aveți dreptate. Cei 
trei copii ai lui Ion luga, fac, 
e drept, gălăgie, dar nu 
demnați ae părinții lor, 
cum afirmați. E o joacă ne
vinovată de copii. După cum 
afirmă vecinii, nici luga nu 
este un certăreț 
Ne pare rău că nu 
găsit acasă pentru 
caracter mai larg 
noastre. Sperăm că 
liniște.

în- 
așa

nici luga 
incorigibil, 

ați fost 
a da un 
discuției 

acum

Bilanț rodnic, propuneri judicioase
Zilele trecute cetățenii din 

cei mai tînăr cartier - V-îs- 
coza VI - din orașul Lupeni 
s-cru întîlnit cu deputatul lor 
în consiliul popular, tovară
șul Friederich Daradics. in- 
tîlnirea a prilejuit trecerea 
în revistă . a lucrărilor gos- 
podărești-edilitare realizate 
prin contribuția obștească a 
locuitoi ilor, mobil zați și 
sprijiniți activ de deputat, 
in cursul dialogului de lucru 
dintre cetățeni și deputat au 
fost analizate și jalonate, la 
fața locului, no: obiective 
urbanistice pe care cetățenii

s-au angajat să le înfăptuias
că prin acțiuni de munca pa
triotică în circumscripția lor 
electorală. De menționat că 
la propunerea cetățenilor, 
lista viitoarelor obiective e- 
dilitar-ogspodărești stabilită 
inițial a fost îmbogățită cu 
altele, noi. între acestea se 
numără amenajarea pe mar
ginile aleilor dintre blocuri 
a noi ronduri cu flori, a u- 
nor locuri de agrement pen
tru copii ș. adulți, asigura
rea unui iluminat public efi
cient și economic în cartier.

Florea NEACȘU

L'n izvor care trebuie secat
Pe strada Cerbului din ora

șul Lupeni se scurge un izvor 
ce vine din dealul Roșia 
intră în canalul de sub 
tuărui străzii 23 August, 
tirul subțire al izvorului 
adaugă și apa din ploi, 
mai bine de o lună canalul 
de sub trotuarul străzii men
ționate s-a înfundat, iar apa 
curge pe stradă, (formînd băl
toace care sînt traversate de 
mașinile ce circulă în viteză 
și vai de hainele acelor pie
toni care se nimeresc prin a- 
propiere ca și de locuința din 
dreptul lor, care sînt perma
nent stropite cu noroi pe pe-

tro-
La
se

De

reți și pe geamuri. Cetățea
nul Silviu Gîta care locuiește 

si aici a fost de mai multe ori 
la ..........................................
să 
a 
O 
tă

edilii orașului, rugîndu-i; 
ia măsuri, dar, pînă acum 
primit numai promisiuni, 
mașină a E.G.C.L. prevăzu- 
cu furtun pentru proiecta

rea unui jet de apă sau o 
mașină a pompierilor poate 
asigura desfundarea canalu
lui și secarea bălților care 
produc atîfea necazuri. Su
gerăm această soluție facto
rilor care au obligația de a 
rezolva această situație atît 
de neplăcută din strada 23 
August.

Florea ȚIGOIANU

Cinstea omului valorează numai ... un leu?
Urcînd într-unul d n auto

buzele ce ne asigură trans
portul la locul de muncă sau 
acasă, dăm banii și în schim-

Ilustrată pe adresa

roșu* a criticat, organele vizate răspund
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Afacgrea unor noi obiec
tive social-edilitare în cen
trul vechi al Petroșani ului, 
zonă care cunoaște o inten
să circulație rutieră și pie- 
tonală, ridică în fața cons
tructorilor și a gospodari
lor orașului problema men
ținerii, pe toată durata exis
tenței acestor șantiere, a 
ordinii și curățeniei pe 
străzi. Faptele dovedesc în
să că îndeosebi constructo
rii, atît cei care lucrează la 
noile obiective din strada 
Republicii, cît și cei ai șan
tierului din strada Floria, : 
împrăștie pe asfaltul curat : 
al străzilor și trotuarelor ; 
mari cantități de pămînt. I 
Cerem să se manifeste res-ț 
pect și grijă față de cură- ; 
tenia orașului I (T.V.)

bul lor primim biletul de călă
torie, fără nici o prejudeca
tă. Lucru normal, firesc pen
tru că încrederea în femeile 
ce gestionează biletele ne-o 
dă însăși calitatea lor de ta
xatoare. Majoritatea dintre 
ele iau atitudine atunci cînd 
cineva încearcă să călăto
rească fraudulos. Tot firesc 
și de un real folos în aceas
tă din urmă situație este și 
sprijinul călătorilor. Dar, nu 
odată, am avut prilejul să 
văd taxatoare înmînînd unor 
călători bilete care purtau 
amprente ale călătoriei sou 
călătoriilor anterioare. De 
unde le procură taxatoarele? 
De la călători care la coborî- 
re, plini de „mărinimie" și „a- 
mabilitafe" pun pe tejgheaua 
casei de bilete biletul cu care 
au călătorit. închistate în u- 
niversul plin de rușine al unui 
leu nemuncit, aceste taxatoa
re își vînd cinstea pe un leu. 
Starea în care se complac a-
tît taxatoarele incorecte cit 
și călătorii „binevoitori" nu 
le aduce amîndorura cinste. 
Este de datoria noastră, cei 
care cîștigăm leul cinstit 
să-i arătăm cu degetul pe 
acești inși, să-i facem să în
țeleagă că trebuie să fie co- 
recți, cinst'ți.

Gheorghe POPESCU

■ *

GRAFICELE DE TRANSPORT 
VOR FI RESPECTATE, in nota 

„Convenție", publicată în 
nr. 8002 ai ziarului „Steagul 
roșu" se critica faptul că în 
ziua de 25 mai uh număr de 
muncitori de la I.M. Livezem 
au întîrziat la șut pentru că 
Autobaza T.A. nu a asigurat 
numărul necesar de autobu
ze. Răspunzînd criticii aduse, 
conducerea autobazei infor
mează că in urma cercetărilor 
făcute, vinovat de întîrzierea 
mănătorilor se face conducă
torul auto loan Burada ca; e 
p-entru aceasta a fost sanc
ționat cu avertisment. Artico
lul a fost prelucrat cu

conducătorii auto din auto
bază. „Pentru ca asemenea 
neajunsuri să nu se mai re
pete în viitor, vom instrui cu 
regularitate întregul personal 
cu privire la respectarea ri
guroasă a graficelor de trans
port a muncitorilor la și de la 
locul de muncă — se mențio
nează în răspuns.

S-AU LUAT MASURILE CU
VENITE. Succesele obținute 
de colectivul I.M. Uricani în 
îndeplinirea și depășirea sar
cinilor de plan, a angajamen
telor de întrecere sînt demne 
de toată lauda. Dar pe lîngă 
părțile pozitive mai sînt și 
lipsuri, . Ilustrata pe adresa

toți I.M. Uricani publicată în zi.a-

iul „Sieagul roșu" din 18 a- 
prilie a.c. critica „depozita
rea" unor vagonete nou-nou- 
1e, total necorespunzător, toc
mai pe malul Jiului. In răs
punsul trimis redacției, con
ducerea I.M. Uricani arată că 
aspectele criticate constituie 
o abatere flagrantă și o ne
glijență cu privire la modul 
cum trebuie gospodărite și 
depozitate utilajele în vede
rea co.nservărilor, spre a fi 
utilizate în procesul de pro
ducție. „Regretăm cele petre
cute și vă asigurăm că am 
luat imediat măsurile cuveni
te. De asemenea, vom veghea 
ca pe viitor să nu se mai 
repete asemenea neglijențe".

ABATERILE NU SE MAI 
REPETA. „Parcare nepermisă", 
așa se intitula nota critică 
publicată în ziarul „Steagul 
roșu" nr. 7955. Miliția muni- 
cpiului Petroșani, biroul cir
culație, ne face cunoscut că 
șoferul ce a parcat în mod 
repetat autocamionul pe stra. 
da Primăverii se numește Ni- 
colae Mira și lucrează 
U.M.T.C.F. Iscrom. Pentru 
baterile săvîrșite, șoferul 
cauză a fost sancționat, 
cîndu-i-se totodată informare 
la întreprinderea de care a- 
parține. Deci, au fost luate 
măsuri

Id
a-
îri

fd-

CINEMATOGRAFUL ȘI-A 
SCHIMBAT ÎNFĂȚIȘAREA

Au fost criticate la timpul 
cuvenit, în ziar, condițiile vi
trege în care se vizionau 
filmele la cinematograful din 
partea de jos a orașului.. A- 
cum amatorii de filme sînt 
mulțumiți. Au și de ce. Scau
nele vechi, în care riscai în o- 
rice moment să-ți rupi haine
le, au fost înlocuite cu scau
ne tapițate. Cinematograful 
a fost înzestrat cu două apa
rate de proiecție, iar colec
tivul de aci, își face conștiin
cios datoria.

Emilian DOBOȘ,
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încheierea vizitei președintelui
NICQLAE CEAUȘESCU 

în Marea Britanie
• (Urmare din pag. I)

făcut conducătorului partidu
lui și sfatului nostru o 'pri
mire deosebit de călduroasă, 
reafirmîndu-și sentimentele 
de dragoste, stimă și recu- 
noștinjă față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru ac
tivitatea neobosită pe care 
o consacră bunăstării po
porului român, creșterii pres

Vineri, 16 iunie, s-a înche
iat vizita de stat în Regatul 
Unit al Marii Britanii și Ir
landei de Nord a președin
telui Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu.

Este ora 10,00. în marea 
sală a Palatului Buckingham, 
solii poporului român se re- 
întîlnesc cu regina Elisabeta 
a 11-a și cu ducele de Edin
burgh. în aceeași atmosferă 
de cordialitate și prietenie 
în care s-a desfășurat în
treaga vizită, președintele 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu își iau ră
mas bun de ia regina Eli
sabeta a ll-a și ducele de 
Edinburgh. Prin calde strîn- 
geri de mină, sînt reconfir
mate rezultatele deosebit de 
rodnice cu care s-a încheiat 
acest memorabil eveniment
din cronica relațiilor ro- pe președintele României și

Banchetul oficial oferit de tovarășul 
și tovarășa Elena Ceaușescu in 

Elisabeta a
Joi seara, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, 
și . tovarășa Elena Ceaușescu 
au oferit în onoarea regi
nei Elisabeta a ll-a și a du
celui de Edinburgh un ban
chet oficial în saloanele

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit cu secretarul 
general al P.C. din Marea Britanie, Cordon Mc Lennan
Tovarășul Ni c o I a e 

Ceaușescu/ secretar general 
ol Partidului Comunist Ro
man, președintele Republi- 
cii Socialiste România, s-a 
întîlnit, vineri dimineață, cu 
Gordon Mc Lennan, secretar 
general al Partidului Comu
nist din Marea Britanie.

Gordon Mc Lennan și-a 
exprimat satisfacția pentru 
vizita efectuată în Marea 
Britanie de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a- 

tigiului și rolului României 
socialiste în viața internațio
nală. Mulțimea scandează 
îndelung „Ceaușescu -P.C.R.", 
„Ceaușescu și poporul”, ex- 
primîndu-și satisfacția față 
de rezultatele atît de boga
te ale vizitei în Marea Bri
tanie și convingerea că a- 
ceasta va contribui la extin
derea și adîncirea colabo
rării româno-britanice, în 
diferite sfere de activitate,

Plecarea din Londra
mâno-britanice.

Inalții oaspeți români 
își iau, de asemenea, 
rămas bun de la 
membrii Casei Regale. La 
rîndul lor, regina și ducele 
de Edinburgh își iau rămas 
bun de la persoanele ofici
ale care l-au însoțit pe șeful 
statului român în vizita sa 
în Marea Britanie.

înainte de urcarea în ma
șinile oficiale, președintele 
Nicolae Ceaușescu a mulțu
mit pentru ospitalitate și a 
dat, încă o dată, o înaltă 
apreciere rezultatelor fruc
tuoase cu care se încheie 
vizita.

La rîodul său, regina Eli
sabeta a ll-a și-a exprimat 
deosebita satisfacție de a-i 
fi avut ca oaspeți în aceas
tă importantă vizită de stat

ll-a și a ducelui
Hotelului „Claridge" din ca
pitala britanică.

Au participat persoane o- 
ficiale engleze, precum și 
persoane care însoțesc pe 
președintele României.

în timpul banchetului, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu

preciind că, prin rezultatele 
ei, această vizită se înscrie 
ca o contribuție deosebit de 
însemnată la amplificarea re
lațiilor pe plan politic, e- 
conomic, tehnico-științific, 
cultural și în alte domenii de 
activitate dintre cele două 
state.

In cadrul convorbirii au 
fost subliniate bunele ra
porturi statornicite de-a. lun
gul anilor între Partidul Co
munist Român și Partidul 
Comunist din Marea Britanie 
și s-a realizat un schimb de 

în interesul . celor două țări 
și popoare, al cauzei gene
rale a apropierii și înțelege
rii între națiuni, al destin
derii și securității pe conti
nentul nostru și în întreaga 
lume.

Secretarul general al parti
dului; președintele Republi
cii, a răspuns cu prietenie 
manifestărilor călduroase a- 
dresate de cetățenii Capita
lei.

tovarășa Elena Ceaușescu, 
cărora ie-a adresat calde 
urări de drum bun la în
toarcerea în patrie.

După încheierea ceremo
niei de rămas bun, coloana 
oficială de mașini se în
dreaptă spre aeroportul 
Heathrow. Aici, membrii su
itei de onoare, alte oficiali
tăți britanice salută încă 
o dată pe înalții oaspeți.

La scara avionului, în 
numele reginei Elisabeta a 
ll-a, șambelanul Curții Re
gale, lordul Mac Lean, trans
mite președintelui Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu salutul cordial de 
rămas bun al suveranei bri
tanice.

La ora 10,50, ora locală, 
aeronava prezidențială de
colează, îndreptîndu-se spre 
București.

Nicolae Ceaușescu 
onoarea reginei 

de Edinburgh
și regina Elisabeta a ll-a 
au rostit toasturi.

Banchetul oficial s-a des
fășurat într-o atmosferă de 
caldă cordialitate, sub sem
nul dorinței de a întări, și 
dezvolta prietenia și co-. 
laborarea româno-britanică.

opinii privind activitatea și 
preocupările actuale ale ce
lor două partide, precum 
și în legătură cu unele pro
bleme ale vieții internaționa
le actuale. S-a relevat că 
lărgirea continuă a raportu
rilor dintre cele două parti
de este menită să contribu
ie la dezvoltarea conlucrării 
prietenești dintre popoarele 
român și britanic, dintre cele 
două țări, servește cauzei 
păcii, destinderii și. cooperă
rii în Europa și in lume.

Argentina jțmp|u artjco| consacrat gindirii politice 
a președintelui României, Nicolae Ceaușescu

BUENOS AIRES 16 (Ager- 
pres). - Ziarul argentinian 
de largă circulație „Clarin" 
a publicat un amplu articol 
consacrat gîndirii politice a 
președintelui României,
Nicolae Ceaușescu, poziției 
țării noastre față de marile 
probleme ale lumii contem
porane. în articol, care este 
însoțit de fotografia tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
sînt redate, pe larg, frag
mente din cuvîntarea ros
tită de președintele Româ
niei, la adunarea populară 
organizată cu prilejul ani
versării a 130 de ani de la 
revoluția burglîezo-democra- 
tică din 1848 și a trei de
cenii de la național'zarea

Q.N.U. Sesiunea specială a Adunării Generale 
consacrată dezarmării

NAȚIUNILE UNITE 16 (A-
ge-preș). -

Lucrările sesiunii speciale 
a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrată dezarmă
rii se concentrează, în a- 
ceste zile, asupra elaboră
rii Documentului final. In 
fața participanților se află 
sarcina de realizare a unui 
acord cît mai cuprinzător 
între pozițiile și punctele de 
vedere exprimate de s‘atele 
participante și care - așa 
cum o reflectă proiectul de 
text realizat de Comitetul 
pregătitor - se mențin încă 
îndepărtate sau divergente 
într-o serie de domenii ale

LA 16 IUNIE s-a semnat 
la Bonn înțelegerea privind 
punerea reciprocă la dis
poziție de imobile pentru 
sediile bibliotecii Republi
cii Socialiste România de 
la Munchen și respectiv bi
bliotecii Republicii Federa
le Germania de la București.

LA SEOUL U.N.E.S.C.O. 
din Paris s-a desfășurat, timp 
de trei z le un colocviu in
ternațional pe tema : „Ce lu
me vom lăsa copiilor noș
tri ?", la care au participat 
numeroși savanți, medici, e- 
ducatori, economiști, oameni 
politici, scriitori dm diverse 
țări ale lumii. Colocviul 
constituie un preludiu la 
Anul international al copilu
lui (1979).

IUGOSLAVIA are la ora 
actuală 21,767 milioane lo
cuitori. intre 1947 și 1977, 
sporul de populație a fost 
de 6 milioane locuitori, pe
rioadă în care forța de mun
că, a sporit cu 3,9 milioane 
muncitori - relevă agenția 
Taniug.

LA PRAGA au luat sfîrșit 
convorbirile dintre delegați
ile de partid și guvernamen
tale ale R.S. Cehoslovace și 
R.P. Mongole conduse de 

principalelor mijloace de 
producție.

în legătură cu situația din 
Africa, se evidențiază po
ziția țării noastre care se 
pronunță pentru respectarea 
independenței și integrității 
teritoriale a tuturor statelor 
africane. In context, este 
subliniată necesitalea „solu
ționării politice, prin tratati
ve, de către țările africane 
înseși, a problemelor liti- 
qioase dintre ele, excluzîn-.- 
du -se intervenția și ameste
cul sub orice formă al al
tor state în treburile Afri
cii, asigurîndu-se întărirea 
colaborării, prieteniei și so
lidarității popoarelor afri

tematicii aflate în atenția 
sesiunii.

Activitățile Comitetului 
plenar și ale organelor sale 
subsidiare rpfleciă preocu
parea unui mare număr de 
state, între care și România, 
pentru accelerarea ritmului 
de definitivare a Documne- 
tului final, care trebuie să 
conțină prevederi clare și 
angajanfe în toa'e paragra
fele sale, de natură, să des
chidă o perspectivă nouă 
în abordarea problematicii 
dezarmării. !

Totodată, în procesul de 
redactare a documentului se 
fac simțite, în continuare, o

Gustav Husak, secretar ge
nera! al C.C. al P.C.C., pre
ședintele R.S.C., și Jumja- 
aghiin Țedenbal, prim-secre- 
tar al C.C. al P.P.R.M., pre
ședintele Prezidiului Mare
lui Hural Popular al R.P.M. 

Spitalul municipal Petroșani
ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU 

OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI :

— doi instalatori sanitari
— doi instalatori întreținere ascensoare

Retribuția se face conform Legii 57, be
neficiind și de majorarea din data de 1 mai 
1978.

Concursul va avea loc in ziua de 20 iu
nie a.c., ora 9.

cane**. Totodată, în articol 
este prezentată aprecierea 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu asupra epocii 
contemporane, în legătură 
cu care se arată că „asistăm 
la o ascuțire a contradicți
ilor dintre diferite state și 
grupări de state, la intensifi
carea activității pentru men
ținerea sau reîmpărțirea lu
mii în zone de influență și 
dominație". în încheierea ar
ticolului, se evidențiază că 
poziția țării noastre constitu
ie o nouă contribuție la so
luționarea problemelor cu 
care se confruntă azi omeni
rea, aducînd un aport ma
jor la realizarea unei lumi 
mai bune și mai drepte. .

serie de tendințe neconstruc
tive, de tărăgănare a lu
crărilor, precum și încercări 
de „diluare” a conținutului 
textului ce urmează a ti pre
zentat spre adoptare în A- 
dunarea Generală

Luînd cuvîntul în Comite
tul plenar, șeful delegației 
țării noastre la sesiunea spe
cială a prezentat ansam
blul de propuneri ale Româ
niei în domeniul dezarmării, 
propuneri inspirate din gîn- 
direa politică și preocuparea 
constantă ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru 
făurirea unei lumi fără arme 
și fără războaie.

AGENȚIA T.A.S.S. anunță 
că, în conformitate cu pro
gramul sovietic de cercetar» 
a spațiului cosmic, la 15 iu
nie, ora 23,17, ora Mosco
vei, în Uniunea Sovietică a 
fost lansată nava cosmică 
„Soiuz-29”, pilotată de un 
echipaj format din cosmo- 
nauții Vladimir Kovahonok, 
comandantul navei, și Alek
sandr Ivancenkov, inginer 
de bord.
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9 Sub genericul „Dacia- 
dei" au loc sîmbătă, de la
ora 15, pe terenul Jiul II,
meciurile de fotbal dintre I.M.
Livezeni — I.P.C.M.C. și
LM.P, - P.T.T.R., iar dumini
că, ora 9, pe același teren 
partida dintre Dinamo — 
Comerțul.

• In campionatul republi
can de navomodele, ediția 
1978 au loc sîmbătă între o- 
rele 7—19 probe de naviga
ție la clasele E propulsate, 
iar duminică de la ora 7 
tentative de record la cla
sele glisoare și teleghidate, 
premierea și *nchi lerea fes
tivă.
• Duminică, ora 9,30, pe

Mica p ub l i c i tate

Avancronică sportivă
terenul studenților un meci 
de rugbi cu mare miză. Ști
ința Petroșani - Dinamo 
București în confruntare di
rectă pentru perspectiva de 
a urca pe a treia treaptă a 
podiumului laureatelor.

• In divizia A de fotbal 
apele s-au limpezit. La Lu- 
peni însă curg apele tulburi. 
Minerul primește replica li- 

autoritar al senei a 
diviziei B, F.C. Baia 
Deși conturile sînt 

încheiate, fotbaliștii din Lu- 
peni doresc să-și ia adio de 

deruiui 
lll-a a 
Mare.

la B printr-un joc frumos 
care să mai îndulcească a- 
mărăciunea înflăcăraților su
porteri. In campionatul ju
dețean se întîlnesc Minerul 
Paroșeni — Metalul Criscior, 
C.F.R. Petroșani — Exporări 
Deva și Parîngul Lonea — 
Preparatorul Petrila. Toate 
partidele încep la ora 11, a- 
vînd în deschidere meciurile 
echipelor de juniori. Ultima 
etapă a campionatului mu
nicipal programează sîmbă
tă, ora 16, pe terenul Știin
ța, întîlnirile Utilajul Petro

șani — Sănătatea Vulcan, iar 
pe terenul II Vulcan Prepara
torul Coroești — Fabrica de 
oxigen

• întrecerile de popice 
sînt prezente sîmbătă, ora 
15, prin meciurile de califi
care, faza a ll-a tur dintre 
Jiul Petrila — Recolta Ban- 
cova și Minerul Vulcan- — 
Tehnoutilaj Odorhei.

• In campionatul județean 
de handbal, seria Valea Jiu
lui, are loc sîmbătă, ora 17, 
partida Preparatorul Lu- 
peni — Utilajul Petroșani, 
iar duminică, ora 10, Jiul 
Petrila — C.S.Ș. II Petroșani 
și Minerul Vulcan — C.S.Ș. I 
Petroșani. (D. CRIȘAN)

VIND Dacia 1100, stare bu
nă, strada 23 August 17 Pe
troșani. (347)

VIND Warsawa 201, stare 
bună, garaj și alte obiecte 
casnice. Vulcan, strada Lenin 
11/2. (348).

PIERDUT certificat de naș
tere, și certificat de absolvi
re a 8 clase elementare eli
berate în comuna Almaj, jud. 
Dolj, pe numele Sabie Cons- 
tartin. Se declară nule.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Costinaș 
Petru, eliberată de I.M. Lo
nea. Se declară nulă. (345)

PIERDUT certificat de naș
tere eliberat de Consiliul 
popular Tîrgu Mureș și le
gitimație de serviciu elibe

rată de I.M. Petrila, toate pe 
numele Szanto Francisc. Se 
declară nule. (346)

PIERDUT carnet de student 
pe numele Martin Nicolae, 
eliberat de I.M. Petroșani. Se 
declară nul. (349) ■’/,

VIND casă, comuna Hărău, 
preț convenabil. Informații 
Deva, telefon 13362. (350)

PIERDUT în Vulcan mapă 
neagră cpnjinînd diferite chei, 
de mașină, yaile și lacăt. A- 
dresați : Moldovan M., Bule
vardul Republicii 64, bloc • 
E 4 sc. 3 ap. 1 Vulcan. Recom
pensă. (344)

PIERDUT carnet student pe 
numelt Roțoiu loan, eliberată 
de Institutul de mine Petro
șani. Se declară nul. (343)
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